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                                                                 PEŁNY PROJEKT WNĘTRZA ONLINE 

(dotyczy wnętrz prywatnych) 

 

 Co możesz zlecić do zaprojektowania? 
Cały dom/mieszkanie/apartament lub wybrane pomieszczenia (nawet jedno pomieszczenie). 

Wybór należy do Ciebie. 

 

 Jaki jest zakres pełnego projektu wnętrza? 
Pełny projekt wnętrza obejmuje: 

1. SPACE PLAN  

Projekt funkcjonalny wnętrza opracowany na rzutach pomieszczeń.  

Projekt taki zawiera (rysunki techniczne – rzuty, z wymiarami i opisem):  

- układ sprzętu i wyposażenia w pomieszczeniu  

- układ ścian (jeśli dokonujemy zmian w układzie ścian działowych) w 

domu/mieszkaniu/apartamencie 

 

Otrzymasz kilka wersji układu funkcjonalnego wnętrza. Ilość wersji zależy od wielkości i 

rodzaju pomieszczenia np. przy projektach kuchni są to zwykle minimum 3 wersje, 

maksimum 7 wersji. Na etapie Space Planu możemy wprowadzić zmiany do wybranego 

układu funkcjonalnego (standardowa cena obejmuje dwie korekty, jednak za dodatkową 

opłatą istnieje możliwość dokonania kolejnych poprawek). Poniżej przykładowe rzuty z 

układem funkcjonalnym kuchni: 

 

Wersja 1: 
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Wersja 2: 

 
 

Wersja 3: 

 
2. STYLISTYKA 

Po wybraniu układu funkcjonalnego przechodzimy do określenia stylistyki wnętrza. 

Otrzymasz propozycje (inspiracje: zdjęcia tablica pinterest, wizualizacje; rysunki)  

- kolorystyki 

- rodzaju oświetlenia 

- formy mebli, wyposażenia, lamp itp.  
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- materiałów wykończeniowych  

Na tym etapie, wspólnie dokonujemy wyboru konkretnych rozwiązań stylistycznych 

Twojego wnętrza oraz wybieramy materiały wykończeniowe: 

- meble gotowe i rodzaje materiałów do mebli na zamówienie np. 

kuchni/szaf/bibliotek/siedzisk (płyty meblowe/forniry/kolory lakierów/blaty/tapicerki 

itp.) 

- lampy 

- materiały do wykończenia podłóg, schodów, ścian, sufitów 

- farby, tapety 

- gresy/glazura/terakota/kamień naturalny/spieki kwarcowe itp. 

- drzwi wewnętrzne (rodzaj, model, kolorystyka) 

- ceramika i armatura łazienkowa 

 

Po wspólnym określeniu stylistyki wnętrza, otrzymasz wizualizacje projektowanych 

pomieszczeń. Wizualizacje 3D są przygotowywane w oparciu o: 

- wybrany Space Plan 

- wspólne ustalenia dotyczące stylistyki wnętrza 

- wybrane materiały wykończeniowe i wyposażenie 

 

Na etapie wizualizacji  możemy wprowadzić zmiany stylistyczne czyli dotyczące kolorystyki, 

materiałów wykończeniowych, oświetlenia (standardowa cena obejmuje jedną zmianę, 

jednak za dodatkową opłatą istnieje możliwość dokonania kolejnych korekt). 

 

Przykłady wizualizacji kuchni (na podstawie wyżej przestawionego Space Planu w wersji 3): 
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3. PROJEKT WYKONAWCZY 

Po akceptacji ostatecznej wersji stylistycznej zostanie opracowany projekt wykonawczy, 

który obejmuje rysunki techniczne 2D. 

Otrzymasz: 

- projekt układu ścian działowych (jeśli dokonujemy zmian w układzie ścian) 

- projekty zabudowy gk  

- projekt sufitów podwieszanych 

- wytyczne do instalacji elektrycznej, wod-kan (opcjonalnie: c.o.) 

- projekt oświetlenia 

- projekty wykończenia podłóg  

- projekt schodów i balustrad 

- projekty wykończenia ścian i sufitów 

- projekty łazienek 

- projekt kominka 

- projekty mebli 

- projekty elementów dekoracyjnych i nietypowych  

 

4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I WYPOSAŻENIA 

Wraz z projektem wykonawczym otrzymasz  zestawienie wszystkich materiałów 

wykończeniowych oraz wyposażenia, wraz z podaniem nazw modeli/producentów, 

szczegółów dotyczących kolorów/rozmiarów itp. oraz ilością poszczególnych materiałów: 

- gres, glazura, terakota, kamień naturalny, spieki kwarcowe itp. 

- materiały do wykończenia podłóg, schodów, ścian, sufitów 

(deski/panele/płytki/kamień/szkło itp.) 

- farby, tapety 

- drzwi wewnętrzne  

- listwy przypodłogowe 

- ceramika i armatura łazienkowa 

- sprzęt AGD  

- meble gotowe  
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- lampy i osprzęt elektryczny 

 

 Jak wygląda współpraca? 
Współpraca odbywa się online. Kontaktujemy się za pomocą e-mail, Skype, Messanger lub 

telefon. 

Praca nad projektem jest podzielona na 4 etapy. 

Etap 1: określenie własnych preferencji (wspólna praca: Klient + Architekt) 

Etap 2: SPACE PLAN (wspólna praca: Klient + Architekt) 

Etap 3: Stylistyka, wizualizacje, wybór materiałów wykończeniowych  (wspólna praca: Klient + 

Architekt) 
Etap 4: Projekt wykonawczy + zestawienie materiałów wykończeniowych (samodzielna praca: 

Architekt) 

 

 Jakie materiały powinieneś dostarczyć w celu opracowania pełnego 

projektu wnętrza? 
Do przygotowania projektu wnętrza należy dostarczyć: 

- inwentaryzację pomieszczeń/projekt budowlany w formie rzutu wraz z wymiarami oraz 

zaznaczonymi: pionami wentylacyjnymi oraz wod-kan, otworami drzwiowymi i okiennymi, 

podaniem wysokości pomieszczeń. Inwentaryzację możesz zlecić architektowi lub 

przygotować ją samodzielnie. 

- opis własnych preferencji dotyczących funkcjonalności i stylistyki wnętrza 

 

 Jak długo trwa przygotowanie pełnego projektu wnętrza? 
Czas przygotowania projektu jest uzależniony od rodzaju, wielkości pomieszczeń. Przy 

wycenie projektu otrzymasz szacunkowy czas przygotowania Twojego projektu. 

 

 Jaka jest forma przekazania projektu? 
Projekt otrzymasz drogą mailową w następującej formie: 

- rysunki techniczne w plikach pdf (większość rysunków do wydruku na formacie A3) 

- wizualizacje w plikach jpg 

- inspiracje (zdjęcia, wizualizacje) stylistyczne: tablica na https://pl.pinterest.com 

- propozycje materiałów wykończeniowych: zdjęcia/tablica na https://pl.pinterest.com /linki 

do producentów poszczególnych materiałów 

- lista materiałów wykończeniowych i wyposażenia: plik pdf lub doc 

 

Istnieje możliwość otrzymania projektu w formie papierowej za dodatkową opłatą. 

 

 Jaki jest koszt zakupu pełnego projektu wnętrza? 
Projekty wyceniany są indywidualnie. Napisz na adres iwona@lulap.com.pl  i poproś o wycenę. 

 

Orientacyjne ceny: 

- koszt pełnego projektu wnętrza dla całego domu/mieszkania/apartamentu: od 120 zł/m2 

brutto (w tym 23% VAT) 

- koszt pełnego projektu wnętrza dla wybranych pomieszczeń: od 135 zł/m2 brutto (w tym 23% 

VAT) 

https://pl.pinterest.com/
https://pl.pinterest.com/
mailto:iwona@lulap.com.pl
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- koszt projektu SPACE PLAN dla całego domu/mieszkania/apartamentu: od 25 zł/m2 brutto 

(w tym 23% VAT) 

- koszt projektu SPACE PLAN dla wybranych pomieszczeń: od 30 zł/m2 brutto (w tym 23% VAT) 

 

 Jak odbywa się płatność za projekt? 
Płatności za projekt przyjmowane są przelewem. Płatność za pełny projekt wnętrza podzielona 

jest na 3 raty: 

- 1 rata przy zamówieniu projektu - 20% wartości projektu 

- 2 rata przy opracowaniu stylistyki (po akceptacji propozycji stylistycznych, przed 

otrzymaniem wizualizacji) – 40% wartości projektu 

- 3 rata po zakończeniu projektu (przed otrzymaniem projektu wykonawczego) – 40% wartości 

projektu 

 

 Wycena projektu 
Wyślij wiadomość pod adres: iwona@lulap.com.pl z prośbą o wycenę pełnego projektu 

wnętrza.  

Podaj następujące informacje: 

- lista pomieszczeń do zaprojektowania wraz z podaniem ich powierzchni w m2 (podaj 

powierzchnię dla każdego pomieszczenia osobno) 

- lub rzut domu/mieszkania/apartamentu z wymiarami 

- Twoje dane kontaktowe 
 

 Zamówienie projektu 
Zamówienie złóż drogą mailową na adres: iwona@lulap.com.pl  

Podaj następujące informacje: 

- lista pomieszczeń do zaprojektowania 

- rzuty domu/mieszkania/apartamentu wraz z wymiarami (inwentaryzacja/projekt budowlany) 

oraz zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi, kanalizacyjnymi, otworami okiennymi i 

drzwiowymi. Z podaniem wysokości pomieszczeń (lub przesłanie przekroju). 

- Twoje preferencje dotyczące funkcjonalności (opisz jakie wyposażenie powinno znajdować 

się w każdym pomieszczeniu) oraz stylistyki (opisz lub prześlij link do tablicy 

https://pl.pinterest.com , na której zgromadziłeś inspiracje dotyczące stylu wnętrza) 

- podaj swoje dane do faktury (imię i nazwisko, adres) 

- podaj preferowaną przez Ciebie formę kontaktu (e-mail/tel/Skype/Messanger) oraz swoje 

dane kontaktowe 

 

Po przesłaniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie oraz następujące informacje: 

- czas opracowania projektu (podzielony na poszczególne etapy pracy) 

- dane do przelewu  

 

Po dokonaniu wpłaty I raty określonej podczas wyceny, przystępujemy do wspólnej pracy. 

 
Zapraszam do współpracy!  

arch. Iwona Klęczaj     

iwona@lulap.com.pl 

kom. 503 177 852 

mailto:iwona@lulap.com.pl
mailto:iwona@lulap.com.pl
https://pl.pinterest.com/
mailto:iwona@lulap.com.pl
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